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      ΘΕΜΑ: «Αποστολή θεµάτων και επιστροφή βιβλίων» 

        Αγαπητοί συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ07 σας παρακαλώ να µου στείλετε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση grassy@dide-a-ath.att.sch.gr τα θέµατα των γραπτών 

εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2008 στο µάθηµα των Γερµανικών.   

 Σας ενηµερώνω επίσης για έγγραφο που έχει σταλεί από το ΥπΕΠΘ, στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής:  

« Έχει παρατηρηθεί ότι στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς πολλοί µαθητές προβαίνουν 

στην καταστροφή των βιβλίων τους (σκίσιµο, διασκορπισµός σελίδων, κάψιµο) στον 

προαύλιο χώρο του σχολείου. Ένα τέτοιο «έθιµο» αντίκειται στο δηµοκρατικό 

ιδεώδες, καθώς υποδηλώνει την έλλειψη ευαισθησίας για την ελεύθερη διακίνηση 

ιδεών και αποκαλύπτει την απουσία σεβασµού στον έντυπο λόγο και, εν γένει, στην 

πνευµατική αξία που εµπεριέχουν τα βιβλία.  

      Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι οι µαθητές δεν έχουν αντιληφθεί το δυσβάσταχτο 

οικονοµικό βάρος που αποτελεί η έκδοση των σχολικών εγχειριδίων, ετησίως, για 

τους φορολογούµενους γονείς τους. Παράλληλα, καθίσταται αισθητή η έλλειψη 

οικολογικής παιδείας και ευαισθησίας µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του φυσικού 

περιβάλλοντος, λόγω της κατασπατάλησης φυσικών πόρων.  

     Άλλωστε, η πρόκληση φθορών στα σχολικά βιβλία υποβαθµίζει την αισθητική 

αντίληψη των µελών της σχολικής κοινότητας και αντιβαίνει στην πολιτιστική 

καλλιέργεια, που πρέπει να διέπει τους εµπλεκοµένους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Αθήνα  22  Μαΐου  2008 
  
Αρ.  Πρωτ.:  557 
 

ΠΡΟΣ: τους καθηγητές κλάδου ΠΕ07 

των Γυµνασίων  και Γενικών Λυκείων  

Γραφείων Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' 

Αθήνας, ∆' Αθήνας, Ανατ.Αττικής, 

Αιτ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Αχαΐας, Βοιωτίας, ∆υτ. Αττικής, 

∆ωδ/νησων, Ευβοίας, Ευρυτανίας,  

Ζακύνθου,  Ηλείας,  Ηρακλείου, 

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Κορινθίας, 

Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου , 

Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, 

Πειραιώς, Ρεθύµνου, Σάµου, 

Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων και 

Χίου. 

 

(Μέσω των ∆ιευθύνσεων) 

  

 



     ∆εδοµένων των δυσάρεστων συνεπειών αυτού του φαινοµένου, καλούνται οι 

∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων, µε δική τους ευθύνη, να ενηµερώσουν τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους µαθητές, για την ανάγκη επιστροφής των 

βιβλίων στα σχολεία,  στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς 2007-08. Τα 

επιστρεφόµενα βιβλία προορίζονται για ανακύκλωση προκειµένου να 

εξοικονοµηθούν χρήµατα, τα οποία και θα διατεθούν στις σχολικές επιτροπές για τη 

βελτίωση των σχολικών υποδοµών.»      

       Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 2008-09, οι ∆ιευθυντές των σχολικών 

µονάδων καλούνται να ενηµερώσουν εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές για την 

εφαρµογή του συστήµατος της επιστροφής και επαναχρησιµοποίησης βιβλίων σε 

άριστη κατάσταση. Αναλυτικότερα, οι µαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα 

σχολικά εγχειρίδια, τα οποία θα επιστραφούν µε τη λήξη του σχολικού έτους και θα 

διανεµηθούν στους µαθητές που θα τους διαδεχθούν. Εξαιρούνται µόνο εκείνα τα 

σχολικά εγχειρίδια που προορίζονται για χρήση µεγαλύτερη του ενός έτους.  (π.χ. 

βιβλία Πληροφορικής, βιβλία αναφοράς κ.ά.) .  

       Με την εφαρµογή του συστήµατος της επιστροφής των βιβλίων θα γίνεται 

εξοικονόµηση χρηµάτων, αφού θα  επαναχρησιµοποιούνται τα καθαρά αντίτυπα και 

ανακυκλώνονται τα φθαρµένα. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα αποφεύγεται η 

κατασπατάληση χαρτιού, που είναι οικολογικά επιζήµια, και θα εµπεδώνεται ο 

σεβασµός των µαθητών στην πνευµατική αξία των σχολικών βιβλίων, γεγονός που θα 

έχει άλλωστε τεράστια παιδαγωγική σηµασία.      

Παρακαλούνται  οι Εκπαιδευτικοί του κλ. ΠΕ07 να γνωρίζουν πού αποθηκεύτηκαν τα 

επιστραφέντα βιβλία των Γερµανικών για να τα βρουν σε περίπτωση που θα 

χρειαστεί να τα ξαναχρησιµοποιήσουν.  

Σας ευχαριστώ για τη µέχρι τώρα συνεργασία µας. 

Εύχοµαι σε σας και στους συναδέλφους Καλό Καλοκαίρι! 

 

Ο Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ07 
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